
CONCILIA
CULTURA
Servei de canguratge

als barris

Projecte Concilia per a la conciliació de 
la vida laboral, familiar i personal als 

centres cívics i les biblioteques dels barris.



Practica cultura amb el programa Concilia
El servei municipal de canguratge Concilia i els centres cívics i les biblioteques dels 
barris amb Pla de Barris sumen esforços per fer accessible la pràctica cultural a les 
famílies amb infants a càrrec que requereixen un suport per conciliar la seva vida 
personal. 

Sol·licita el servei Concilia gratuït per als teus infants i aprofita per fer cultura al 
barri. Els espais de canguratge s’ubiquen en espais municipals habilitats per a la 
cura i atenció als infants al mateix barri dels equipaments culturals.

El servei de canguratge està adreçat a famílies amb infants d’un a dotze anys resi-
dents als barris amb Pla de Barris, amb acollida fora de l’horari escolar. 

Horaris:
D’1 a 3 anys 
De dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00 h. 
Dissabtes, de 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 18.30 h.

De 3 a 12 anys 
De dilluns a divendres, de 15.00 a 20.00 h. 
Dissabtes de 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 18.30 h.

Com es fa la inscripció? 
A través del web: concilia.incoop.cat

Amb cita prèvia: truca o envia un missatge de WhatsApp al contacte del projecte 
Concilia de cada barri. Per a famílies que no tinguin habilitats tecnològiques.

Una vegada feta la inscripció, es poden demanar serveis de canguratge sempre 
que es necessitin de manera senzilla i ràpida. El servei s’ha de demanar amb 48 
hores d’antelació i es poden valorar casos d’emergència que impossibilitin aquesta 
antelació. També es pot demanar el servei amb una antelació de dues setmanes.

Pots demanar-ho de manera puntual o més recurrent, segons la necessitat. Els mo-
tius poden ser per participar en activitats culturals als centres cívics o biblioteques 
del barri, com també els habituals (laborals, de formació, gestions, urgències, 
temps de respir).

Es prioritzarà les sol·licituds de famílies monomarentals o dones en situació de 
violència de gènere i famílies sense xarxa, segons la disponibilitat de places i amb 
el criteri de cribratge establert pel Concilia.  



A quins barris s’ofereix el projecte Concilia? 
El Raval, el Gòtic sud i el Poble-sec (d’1 a 12 anys) 
Ciutat Vella i Sants-Montjuïc 
Telèfon de contacte: 722 204 495 
Adreça electrònica: concilia.raval@incoop.cat

El Besòs i el Maresme (d’1 a 12 anys) 
Sant Martí 
Telèfon de contacte: 722 204 255 
Adreça electrònica: concilia.besosmaresme@incoop.cat 

La Marina del Prat Vermell i la Marina de Port (de 3 a 12 anys) 
Sants-Montjuïc 
Telèfon de contacte: 722 204 259 
Adreça electrònica: concilia.lamarina@incoop.cat 

El Bon Pastor i Baró de Viver (d’1 a 12 anys) 
Sant Andreu 
Telèfon de contacte: 623 221 311 
Adreça electrònica: concilia.bonpastor@incoop.cat 

La Prosperitat, el Verdun, les Roquetes  
i la Trinitat Nova (d’1 a 12 anys) 
Nou Barris 
Telèfon de contacte: 623 346 317 
Adreça electrònica: concilia.prosperitat@incoop.cat 

La Trinitat Vella (d’1 a 12 anys) 
Sant Andreu 
Telèfon de contacte: 722 204 496 
Adreça electrònica: concilia.trinitatvella@incoop.cat

El Turó de la Peira i Can Peguera (de 3 a 12 anys) 
Nou Barris 
Telèfon de contacte: 623 328 971 
Adreça electrònica: concilia.turodelapeira@incoop.cat 

La Verneda i la Pau (de 3 a 12 anys) 
Sant Martí 
Telèfon de contacte: 722 204 272 
Adreça electrònica: concilia.vernedalapau@incoop.cat 

Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona) (d’1 a 12 anys) 
Nou Barris 
Telèfon de contacte: 722 204 501 
Adreça electrònica: concilia.zonanord@incoop.cat 



Biblioteques i centres cívics adherits  
al projecte Concilia

Ciutat Vella 
Biblioteca Sant Pau i Santa Creu (el Raval) 
Centre Cívic Drassanes (el Raval) 
Biblioteca Gòtic - Andreu Nin (el Gòtic) 
Centre Cívic Pati Llimona (el Gòtic)

Sants-Montjuïc 
Biblioteca Francesc Candel (la Marina de Port) 
Centre Cívic Casa del Rellotge (la Marina de Port) 
Centre Cívic La Cadena (la Marina de Port) 
Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix (el Poble-sec) 
Centre Cívic El Sortidor (el Poble-sec) 
Centre Cultural Albareda (el Poble-sec)

Nou Barris 
Centre Cívic Zona Nord (Ciutat Meridiana) 
Centre Cívic Can Basté (el Turó de la Peira) 
Biblioteca Zona Nord (Torre Baró) 
Biblioteca Les Roquetes (les Roquetes)

Sant Andreu 
Centre Cívic Baró de Viver (el Baró de Viver) 
Biblioteca Bon Pastor (el Bon Pastor) 
Centre Cívic Bon Pastor (el Bon Pastor) 
Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero (la Trinitat Vella) 
Centre Cívic Trinitat Vella (la Trinitat Vella)

Sant Martí 
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner (el Besòs i el Maresme) 
Centre Cívic del Besòs i el Maresme (el Besòs i el Maresme)

Compatibilitzar la vida laboral, personal  
i familiar amb la cultura és un dret.  
Exerceix el teu dret a la cultura!

Informa-te’n: 
barcelona.cat/cangurmunicipal 


